پورتال کاربران

Self Service Portal

پورتــال کاربــران  ،POBایــن امــکان را در اختیــار ســازمان شــما قــرار می دهــد کــه قابلیت هــای
 POBرا از طریــق اینترانــت ،اینترنــت و یــا محیط هــای اکســترانت در میــان مشــتریان و گروه هــای
پشــتیبانی محلــی ،توزیــع نمایــد .ایــن فراینــد کاربــران نهایــی را قــادر می ســازد کــه بــه اطالعــات
بــه روز در  POBدسترســی داشــته باشــند و از ایــن طریــق بــه آزادســازی منابــع در ســازمان پشــتیبانی
و همچنیــن بهینه ســازی گــردش کار کمــک می نمایــد.

مزايا برای سازمان شما

تعامل با پيشخوان خدمات POB

بــا اســتقرار  ،POBمشــتریان توانایــی حــل بســیاری از
مشــکالت خــود را یافتــه و پرســنل پشــتیبانی تماس هــای
کمتــری دریافــت خواهنــد کــرد ،در نتیجــه ســازمان شــما
می توانــد بــا کمتریــن پرســنل ،خدمــات پشــتیبانی را
حتــی بهتــر از قبــل ارائــه نمایــد.

برنامه هــای کاربــردی اینترنــت  /اینترانــت نرم افــزار  ،POBدر تعامــل کامــل
بــا سیســتم  POBموجــود هســتند.
بـا این امکان ،عالوه بر دسترسی به داده هـای موجـود  POBکه به طور مداوم
توسط مرکز پشتیبانی به روز می شوند ،قادر به انجام موارد زیر خواهید بود:
پیگیری وقایع و مشکالت خود
اولویت بندی وقایع و مشکالت خود
بستن وقایع هنگام حل آن در مرحله ای دیگر
دیدن اسناد و مدارک راه حل بدون تماس با بخش خدمات
برقراری ارتباط با پيشخوان خدمات خود ،از طریق POB
اختصاص خودکار وقایع به گروه ها و افراد با توجه به مهارت های آن ها

مزايا برای کاربر نهایی
مشــتریان می تواننــد بــا اســتفاده از پورتــال کاربــران و از
طریــق یــک مرورگــر اینترنــت بــا  POBمرتبــط شــده و بــه
اطالعــات وقایــع مربوطــه در هــر زمــان و بــدون تمــاس بــا
مشــاور دسترســی داشــته باشــند.
عالوه بر این ،آن هـا قادر به پیگیری فرآیند پشتیبانی و به
روزرسانی واقعه با اطالعات جدید مربوطه خواهند بود.

دنیــای تجــارت بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت و ضــرورت
وجــود برنامه هــای کاربــردی قــوی بــرای پشــتیبانی از
فرآیندهــای کســب و کار بــه منظــور حفــظ تــوان رقابتی و پیشــرو

نگــه داشــتن شــما نســبت بــه رقبایتــان ،بــر هیــچ کس پوشــیده
نیســت .پورتــال کاربــران  POBشــما را در افزایــش و کنتــرل

خدمــات پشــتیبانی یــاری می رســاند و بــه طبــع آن مشــتریان

شــما از کیفیــت پشــتیبانی و جریــان پیوســته اطالعــات مربــوط
بــه وضعیــت ،کــه در اختیارشــان قــرار می دهیــد قدردانــی

خواهنــد نمــود.
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مدیریت تماس
نرم افــزار  POBمشــتریان شــما را قــادر بــه تعامــل ســازنده بــا مرکــز پشــتیبانی
شــما می نماینــد:
ثبت تماس های درخواست
مستند سازی تماس های خدمات و مشکالت
پیگیری تماس ها و مشکالت بدون تماس با پشتيبانی
مشاهده تاريخچه درخواست
تشخیص راه حل وقایع و مشکالت با استفاده از پایگاه دانش POB
جستجو در پرسش و پاسخ های متداول FAQ
ایــن خدمــات موجــب حــل ســریع وقایــع و مشــکالت ،ارتبــاط مــداوم
مشــتریان بــا شــما بــدون تمــاس تلفنــی و ثبــت مشــکالت (رويدادهــای
خدمــات) در هــر زمــان و مــکان خواهــد شــد.
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پورتال کاربران به مشتریان نهایی این امکان را می دهد که درخواست سرویس ارسال نمایند ،در میان اطالعات ثبت شده در پایگاه دانش جستجو کنند و یا مشکالت را گزارش دهند.

اطالعیه ها
شــما می توانیــد اطالعــات مهــم را بــا اســتفاده از پیامــی جلــب
توجــه کننــده بــه کاربــران یــا گروه هایــی از آن هــا ،هنــگام ورود بــه
پورتــال کاربــران  POBانتقــال دهیــد.

اختصاصی سازی با توجه به نیاز شما
پورتــال کاربــران  POBمی توانــد بســته بــه نیــاز شــما ،بــا ظاهــری
کــه متناســب بــا صفحــه اصلــی و مشــتریانتان باشــد تغییــر یابــد.

ساختار قوی
ســاختار  POBامــکان دسترســی ایمــن و کارآمــد بــه تمــام داده ها و
تعامــات موجــود را فراهــم مــی آورد .ســرور وب ،بــه عنــوان دروازه ای
بیــن مرورگــر وب و پایــگاه داده  POBعمــل می نمایــد.
بــا توجــه بــه یکپارچگــی کامــل داده هــا در پورتــال کاربــران،
دسترســی و بــه روز رســانی پایــگاه داده  POBمی توانــد بــه راحتــی
انجــام گیــرد.

ترافیک امن
ســرور وب  IISمی توانــد پروتــکل رمزگــذاری SSL 128/256-bit
را بــا امنیــت کامــل اجــرا نمایــد .در اکثــر مواقــع ،تنهــا چیــزی کــه
شــما بــه آن نیــاز داریــد یــک گواهینامــه  SSLاســت تــا بتوانیــد از
طریــق آن ،ایــن سیســتم را بــه کار اندازیــد .نهایتــا بــا نصــب SSL
در  IISقــادر خواهیــد بــود  POBرا بــا اســتفاده از  HTTPSو SSL
اجــرا نماییــد.

فروشگاه اینترنتی POB
پورتــال کاربــران  ،POBقابلیــت افــزودن فروشــگاه اینترنتــی را نیــز
دارا اســت .در فروشــگاه اینترنتــی  POBکاربــران می تواننــد کاال یــا
خدمــات ســفارش دهنــد ،ایــن کار از طریــق دسترســی بــه کاتالــوگ
کاال و کاتالــوگ خدمــات ،امکان پذیــر می باشــد.
فروشــگاه اینترنتــی  POBنقش-محــور اســت ،لــذا بــرای هــر کاربــر
آنالیــن ،تنهــا مــواردی را نمایــش می دهــد کــه او از میــان آن هــا
حــق انتخــاب دارد .ایــن قابلیــت ،یافتــن مــوارد مــورد نیــاز کاربــر را
ســاده می نمایــد.
بدین ترتیــب کاربــران حــق انتخاب هــای خــود و اطالعــات مربــوط
بــه هــر محصــول را می بیننــد و درخواســت خریــد ،بــدون درگیــر
ســاختن مرکــز خدمــات ،بــرای اخــذ تأییدیــه ارســال می شــود .در
نتیجــه مرکــز خدمــات ســازمان از انجــام برخــی امــور رهایــی خواهــد
یافــت.
بــا اســتفاده از قابلیت هــای فوق العــاده فروشــگاه اینترنتــی
 Wendiaکــه شــامل خرید هــای خــودکار و فرآیندهــای موجــودی
انبــار می گــردد ،حجــم کار مرکــز خدمــات ســازمان شــما کاهــش
بیشــتری خواهــد داشــت.
فروشـگاه اینترنتـی ،بخشـی از کارکـرد مدیریـت انبـار و خرید POB
می باشـد.

«مــا در بخشــی کــه مشــتریان در پورتــال از  Self Serviceاســتفاده

می نماینــد و از طریــق ایمیــل (بــه جــای تلفــن) بــا بخــش پشــتیبانی

ارتبــاط برقــرار می کننــد ،شــاهد تغییــرات فوق العــاده ای هســتیم.

اســتفاده از چنیــن پورتالــی ،ابــزاری را بــرای رســیدگی ســریعتر بــه مــوارد

در اختیــار قــرار می دهــد و بدیــن ترتیــب اولویت بنــدی را می تــوان بــا
توجــه بــه اصــل «اولیــن مشــتری در صــف انتظــار ،مســتحق اولیــن خدمــت

اســت» بــه شــکل عادالنه تــری کنتــرل نمــود».
هانس المکیست  /بخش مرکزی فناوری اطالعات منطقه سجالند
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